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Tid: 10.08.2016 kl 13 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Roskarl Y-3 
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Föredragande: Gun Kaptens, ordförande   

Sekreterare: Pia Wik   
Paragrafer: 37-47 
Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande: 
 
 
Gun Kapténs 

Sekreterare: 
 
 
Pia Wik 

Justerat: Plats och tid: 
 
 

Plats och tid: 
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Organ: SOTE-beredningsgruppen 
Tid: 10.08.2016 kl 13 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Roskarl Y-3 
Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 37  Mötet öppnas 3 
§ 38 Föregående mötets protokoll 3 
§ 39 Regeringens utkast till strukturlagar 3 
§ 40 Slutsatserna av NHG-rapporten 3 
§ 41 Skötsel av förändringsledaruppgifterna 3 
§ 42 Stöd- och sekreterarfunktionerna till förändringsledarna 4 
§ 43 Utlåtande om jourfunktionerna 5 
§ 44 Sjukvårdsdistriktets egendom och balans 5 
§ 45 Arbetsplan för förändringsledarna och tillsättande av arbetsgrupper 5 
§ 46 Övriga ärenden 5 
§ 47 Nästa möte 5 
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SOTE-beredningsgruppen § 37-47  10.8.2016  
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 37  Mötet öppnas 

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 13.00. Alla har fått kallelse till mötet. 
Tomas Häyry och Rurik Ahlberg är förhindrade att deltaga i mötet. Alice Backström 
är Rurik Ahlbergs ersättare på mötet. 
 

§ 38 Föregående mötets protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

§ 39 Regeringens utkast till strukturlagar 

Regeringen offentliggjorde lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskaps-
reformen den 29.6.2016. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sän-
das på remiss inom augusti månad. Remisstiden är tio veckor. Göran Honga pre-
senterade lagutkastet enligt bilaga 5. Lagen om valfrihet är ännu inte färdig. Lag-
paketet som helhet kommer ut på våren. Styrningen av pengarna saknas ännu. 
Personalen överförs som gamla arbetstagare till landskapen. Sinikka Salo besöker 
Vasa 30.8. Rehula är i Vasa 12.9. Vehviläinen är i Vasa 30.9. 

 
§ 40 Slutsatserna av NHG-rapporten 

Den slutliga NHG-rapporten bifogas som bilaga 1. Göran Honga och Jukka Kentala 
kommenterade rapporten. Sammanfattningsvis är vården i Österbotten dyr då hvc 
patienter vårdas inom specialsjukvården. Vården är för anstaltbetonad, hemvården 
borde utökas. Man använder för mycket öppenvård. En bra sammanfattning finns i 
bilaga 1, slide 4 och 5. Till protokollet fogas även den nationella NHG rapporten, bi-
laga 6. 
 

§ 41 Skötsel av förändringsledaruppgifterna  

Den poliska ledningsgruppen beslut på mötet den 28.6.2016:  
 
Vid diskussionen konstaterades att förändringsledaren för social- och hälsovården 
kommer att anställas inom landskapsförvaltningen. Hans-Erik Lindqvist föreslog 
att som stöd för landskapsdirektör Jern vid beredningen av valet till tjänsten för 
landskapsstyrelsen fungerar en grupp som består både av tjänstemän och förtro-
endevalda (3+3 personer). Förslaget understöddes. Av de förtroendevalda före-
slogs de regionala gruppernas ordförande Karl-Gustav Mangs, Henrik Sandberg och 
Hans Frantz. Kommundirektörsgruppens förslag till tjänstemannaberedare var 
Gun Kapténs, Göran Honga och Jukka Kentala.  
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Landskapsdirektör Olav Jern konstaterade att landskapsstyrelsen har ett extra 
möte 1.8.2016. Ärendet om tjänsteförordnande för en förändringsledare för soci-
al- och häl-sovården är möjligt att behandla vid ifrågavarande möte. Landskaps-
förvaltningen sammanträder också 5.9.2016. 
 
Rekryteringsgruppen har sammanträtt två gånger, den 20.7. och den 2.8.2016. Re-
kryteringsgruppen beslöt på sitt möte den 2.8.2016 att enhälligt föreslå att upp-
draget som förändringsledare delas och att sjukvårdsdistriktets direktör Göran 
Honga (60 %) och Vasa stads sektordirektör Jukka Kentala (40 %) utnämns till för-
ändringsledare. Österbottens förbund blir den formella uppdragsgivaren. Vasa 
sjukvårdsdistrikt och Vasa stad fakturerar Österbottens landskapsförbund för kost-
nader som förändringsledarskapet medför i respektive organisation. 
 
Uppdraget gäller perioden 1.9.2016 till 30.6.2017.  
Enligt lagutkastet grundas landskapen 1.7.2017. Beredningen av sote-ärendena 
sköts från 1.7.2017 av det tillfälliga beredningsorgan som landskapet tillsätter. 
 
Förändringsledarna ska utarbeta ett förslag till organiserandet och dimensioner-
ingen av vården som svarar mot befolkningens behov och som följer de finansie-
ringsramar som presenteras i lagförslaget samt utarbeta ett förslag till ny admi-
nistration.  
Göran Honga utnämns till kontaktperson i sote ärenden.  
 
Förändringsledarna ansvarar från och med 1.9.2016 för beredningen till kommun-
direktörsgruppen. Beredningen ska omfatta beslutsförslag i varje enskilt ärende. 
Kommundirektörsgruppen avger i sin tur beslutsförslag till den politiska lednings-
gruppen som fattar slutligt beslut i ärenden som gäller beredningen av social- och 
hälsvårdens organisering inom de nya landskapen.  
 
Landskapsförbundets styrelse omdisponerar årets budget, utnämner förändringsle-
darna samt godkänner beredningsförfarandet för social- och hälsovården på sitt 
möte den 5.9.2016. 
 
Kommundirektörsgruppen föreslår att den politiska styrgruppen för sin del god-
känner ovanbeskrivna förfarande för den fortsatta beredningen av social- och häl-
sovårdsfrågor som omfattas av sote-reformen. 
 

§ 42 Stöd- och sekreterarfunktionerna till förändringsledarna 

Kommundirektörsgruppen förslår att HR-controller Päivi Berg utses till sekreterare 
för förändringsledarna och att övriga nödvändiga stödfunktioner ordnas inom re-
spektive organisation. Förändringsledarna rapporterar till kommundirektörsgrup-
pen om ordnandet av övriga stödfunktioner. 
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§ 43 Utlåtande om jourfunktionerna 

Rurik Ahlberg och Mats Brandt som har berett ett utkast till utlåtande om jour och 
pre-hospital vård, bilaga 2. Mats Brandt presenterde utkastet. Brandt, Ahlberg och 
Honga samordnar utlåtandet och kompletterar det med kommentarer av Auvo 
Rauhala. En basversion skickas till kommunerna som sedan kompletterar med egna 
kommentarer. 
 

§ 44 Sjukvårdsdistriktets egendom och balans 

I sjukvårdsdistriktets balans finns egendom som inte kommer att användas direkt i 
vårdproduktionen, ex Roparnäs området inklusive byggnader, bostadsaktier, fon-
der mm. Eftersom de inte ska överföras bör en plan göras för hur man ska förfara 
med egendomen. Göran Honga redogjorde för balansposternas innehåll.  
 

§ 45 Arbetsplan för förändringsledarna och tillsättande av arbetsgrupper 

Arbetsplan enligt bilaga 3 och tillsättande av sektorvisa arbetsgrupper enligt bi-
laga 4. 
 

§ 46 Övriga ärenden 

Hans-Erik Lindqvist håller kommunernas taltur 12.9 då minister Rehula besöker 
Vasa. 
 

§ 47 Nästa möte 

Ordförande avslutade mötet kl 15.25. Nästa möte hålls 4.10 kl 9.00 på Vasa central-
sjukhus i mötesrum T1.  
 
 
 


	Organ:
	Tid:
	Plats:
	Kallade:
	Föredragande:
	Sekreterare:
	Paragrafer:
	Sekreterare:
	Ordförande:
	Protokollet 
	undertecknat:
	Plats och tid:
	Plats och tid:
	Justerat:
	Organ:
	Tid:
	Plats:
	Ärendeförteckning
	Sida
	Ärende
	Paragraf
	§ 37  Mötet öppnas
	§ 38 Föregående mötets protokoll
	§ 39 Regeringens utkast till strukturlagar
	Regeringen offentliggjorde lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskapsreformen den 29.6.2016. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss inom augusti månad. Remisstiden är tio veckor. Göran Honga presenterade lag...
	§ 40 Slutsatserna av NHG-rapporten
	§ 41 Skötsel av förändringsledaruppgifterna
	Den poliska ledningsgruppen beslut på mötet den 28.6.2016:

	§ 42 Stöd- och sekreterarfunktionerna till förändringsledarna
	§ 43 Utlåtande om jourfunktionerna
	Rurik Ahlberg och Mats Brandt som har berett ett utkast till utlåtande om jour och pre-hospital vård, bilaga 2. Mats Brandt presenterde utkastet. Brandt, Ahlberg och Honga samordnar utlåtandet och kompletterar det med kommentarer av Auvo Rauhala. En b...

	§ 44 Sjukvårdsdistriktets egendom och balans
	I sjukvårdsdistriktets balans finns egendom som inte kommer att användas direkt i vårdproduktionen, ex Roparnäs området inklusive byggnader, bostadsaktier, fonder mm. Eftersom de inte ska överföras bör en plan göras för hur man ska förfara med egendom...

	§ 45 Arbetsplan för förändringsledarna och tillsättande av arbetsgrupper
	Arbetsplan enligt bilaga 3 och tillsättande av sektorvisa arbetsgrupper enligt bilaga 4.

	§ 46 Övriga ärenden
	§ 47 Nästa möte

